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Dodatok č. 1 

ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22820 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Slovenským národným múzeom 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:     00 165 182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:    Slovenské národné múzeum     

Sídlo:    Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16   

Štatutárny zástupca:  Mgr. Branislav Panis    

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   

Číslo účtu:    SK24 8180 0000 0070 0012 1437    

IČO:     00164721 

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22820  na rok 2021 (ďalej len 

„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia  vlády  Slovenskej  republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 

interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným 

orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich 

financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.  

Dôvodom doplnenia kontraktu č. MK-1906/2020-421/22820  na rok 2021  dodatkom č. 1 je realizácia 

financovania prioritných projektov podporených poskytovateľom. 

 

Článok II. 

Predmet dodatku č. 1  

 

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II  a Článkom III 

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22820 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných 

ustanovení: 

1)      Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa v ods. 2 dopĺňa o písmeno f) v znení: 

f) realizácia prioritných projektov: 

 

-  Názov projektu: Slovensko a Rímska ríša. 
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Schválené finančné prostriedky: 60 000,- eur 

Merateľné ukazovatele:  

-realizácia výstavného projektu  na III. poschodí paláca Bratislavského hradu na ploche cca 

500 m
2
 (predpokladaný odhad realizačných prác 30 000,-€) 

-doba trvania výstavy december 2021 - jún 2022 (predpoklad predĺženie trvania výstavy) 

- celoštátna spolupráca za účasti odborníkov a výpožičky predmetov z týchto uznávaných 

vedeckých inštitúcií: Slovenské národné múzeum (zodpovedá za odbornú prípravu a 

koordináciu, za realizáciu výstavy vrátane inštalácie, za vydanie katalógu, za prevoz 

zbierkových predmetov z iných ostatných inštitúcií), Múzeum mesta Bratislava 

(zodpovedá za dodanie odborných textov k výstave a do katalógu, za výpožičku 

predmetov) Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (zodpovedá za dodanie 

odborných textov k výstave a do katalógu),  Archeologický ústav SAV (zodpovedá za 

dodanie odborných textov k výstave a do katalógu, za výpožičku predmetov) 

- prepojenie interdisciplinárne – archeológia, história, prírodné vedy 

- vydanie sprievodného katalógu k výstavnému projektu  – 1 000 ks  (predpokladané 

náklady 7 500,-€, vrátane prekladu do AJ a tlače) 

- vydanie edukačnej interaktívnej knižky – 1000 ks (predpokladané náklady 1 000,-€), 

ktorá je určená pre školy a mládež, pričom je ambíciou získať status odporúčanej literatúry 

pre školy Ministerstvom školstva SR, knižka je pripravená do tlače v apríli 2021 

- prezentácia zbierkových predmetov slovenských kultúrnych inštitúcií (SNM, MMBa, AÚ 

SAV, Podunajské múzeum)  v odhadovanom počte 200 kusov (predpokladaný odhad na 

prepravu zbierkových predmetov 10 000,-€)  

- prezentácia zdigitalizovaných zbierkových predmetov slovenských kultúrnych inštitúcií 

(predpokladané náklady 1 500,-€) 

- vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre školy na ploche cca 50 m
2
 ako aj vzdelávacej línie 

pre návštevníkov v rámci celej plochy výstavy (nákup techniky za 10 000,-€)   

- slovenskí a zahraniční návštevníci v počte 20 000, pričom vstupné na výstavu je v rámci 

jednotnej vstupenky do SNM – Historického múzea a návštevníci si môžu tak pozrieť aj 

ostatné výstavné projekty múzea na Bratislavskom hrade 

- pripomienka prvého štátneho útvaru na území Slovenska zaznamenanom písomným 

prameňom 

- podpora cestovného ruchu v regióne, ako aj propagácia kultúrnych inštitúcií zo Slovenska 

za pomoci prezentácie zbierkových predmetov a lokalít s pamiatkami na rímsku 

prítomnosť na našom území 

- propagácia výstavy na webe SNM, sociálnych sieťach SNM-HM (facebook, instagram, 

youtube), mediálnymi partnermi SNM-HM (aktuality.sk,  Historická revue, RTVS), ako aj 

spolupracujúcimi inštitúciami 

 

- Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov špecializovaných a 

hradných múzeí SNM 

Schválené finančné prostriedky: 5 000,- eur 

Merateľné ukazovatele:  

Zvýšenie počtu zbierkových predmetov minimálne o 1 ks. 

 

- Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov múzeí 

národnostných a etnických menšín SNM  

Schválené finančné prostriedky: 5 000,- eur 

Merateľné ukazovatele:  

Zvýšenie počtu zbierkových predmetov minimálne o 1 ks. 

 

- Názov projektu: Obnova Kaštieľa Dolná Krupá – Interreg V/A SK-AT (TREASURES) – 

predfinancovanie   

Schválené finančné prostriedky: 871 000,- eur 

Merateľné ukazovatele:  
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- prefinancovanie stavebných prác pri obnove NKP - kaštieľa v Dolnej Krupej spojeného 

s beethovenovskou tradíciou, jedinečnej architektonickej pamiatky obdobia klasicizmu na 

Slovensku, 

Priebeh  rekonštrukcie s výkonom prác počas roku 2021 predpokladá: 

- v súvislosti so znížením energetickej náročnosti rekonštrukciu kotolne (stavebné úpravy, 

plynoinštalácia, ÚK, zdravotechnika, ELI) v predpokladanej sume 386 729 € 

- demontážne práce podkladových vrstiev, následne práce na obkladoch a dlažby 

sociálnych zariadení, na drevených podlahách v predpokladanej sume 365 123 € 

- v nadväznosti začnú prebiehať práce na vnútorných omietkach, maľbách 

a reštaurátorských prácach v predpokladanom objeme 119 148 € 

Rekonštrukcia bude pokračovať v roku 2022 a po jej ukončení očakávame: 

- nárast návštevnosti, 

- zvýšenie cestovného ruchu v regióne, 

- zníženie energetickej náročnosti, 

- zhodnotenie NKP.  

 

2) Znenie Článku III –  Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne: 

             2.    Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“)  je v rámci          

bežných výdavkov upravený – zvýšený o sumu 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc) 

a v rámci kapitálových výdavkov o sumu 891 000 eur (slovom:  

osemstodeväťdesiatjednatisíc). 

                Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až d. 

 

3) Doplnenie Znenia  Článku IV –  Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.   

          f) v znení:     

  

          f/ neuskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými  

projektmi bez súhlasu poskytovateľa. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným   a účinným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch účastníkov  kontraktu č. MK-1906/2020/421/22820 na rok 2021. 

2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa 

jeho podpisu. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a až d. 

4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to jeden rovnopis pre 

poskytovateľa a jeden rovnopis pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava, dňa 10.3.2021 

 

 

 

       Natália Milanová              Mgr. Branislav Panis                           

    ministerka kultúry SR       generálny riaditeľ   

Slovenského národného múzea 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia 

Príloha č. 2a až d -  Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie. 



          Príloha č. 1 

 
     

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia 

 

 
a) Programová štruktúra 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

 

Názov projektu: „Slovensko a Rímska ríša“ 

 

Zdroje zo štátneho rozpočtu:       60 000,- € 

v tom bežné výdavky:         50 000,- €  

v tom kapitálové výdavky:                  10 000,- € 

 

b) Programová štruktúra 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov 

1. Názov projektu: „Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov 

špecializovaných a hradných múzeí SNM“ 

Zdroje štátneho rozpočtu:          5 000,- € 

v tom bežné výdavky:                  0,- €  

v tom kapitálové výdavky:                    5 000,- €  

 

 

2. Názov projektu: „Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov múzeí 

národnostných a etnických menšín SNM“   

Zdroje štátneho rozpočtu:          5 000,- € 

v tom bežné výdavky:                  0,- €  

      v tom kapitálové výdavky:                    5 000,- € 

 
c) Programová štruktúra 08T 010E –  Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR 

Názov projektu: „Obnova Kaštieľa Dolná Krupá – Interreg V/A SK-AT (TREASURES) – 

predfinancovanie“ 
 

Zdroje zo štátneho rozpočtu:                871 000,- € 

v tom bežné výdavky:                  0,- €  

v tom kapitálové výdavky:                871 000,- € 

 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva  

 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské národné múzeum  
 Názov projektu: Slovensko a Rímska ríša. 

 
 

Termín začatia projektu: 2021  

  
Termín ukončenia projektu: 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 

 
 

Stručná charakteristika projektu: 

V roku 2021 si pripomíname 2000 rokov od založenia prvého štátneho útvaru doloženého písomným prameňom na Slovensku – Vanniovho 
královstva. Archeologicko-historická výstava o dejinách územia Slovenska v 1. až 4. storočí, kedy sa nachádzalo v susedstve Rímskej ríše. Výstava 
poukáže na problematiku archeologických (vystavené exponáty, vybrané metódy archeologického výskumu) a historických prameňov (vystavené 
exponáty, sprievodné texty a interaktívne stanovištia), archeologický výskum a jeho historiografiu, dejiny výskumu doby rímskej na našom území. 
Výstava tak symbolicky prepojí bádanie predovšetkým dvoch historických vedných disciplín – archeológiu a históriu, ako aj ostatné pomocné vedné 
odbory. Súčasťou výstavy bude interaktívna edukačná línia. 
Komisári výstavy: 
Peter Barta a Juraj Kucharík  
Autori scenára: 
kolektív autorov SNM, Múzeum mesta Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok  v Bratislave, SAV Archeologický ústav  
Termín otvorenia a dĺžka trvania výstavy: máj 2021, 7 mesiacov 
Miesto: 
Bratislavský hrad 
Produkcia výstavy: 
SNM-HM 
Príprava exponátov: 
Slovenské národné múzeum, Múzeum mesta Bratislava, SAV Archeologický ústav, Podunajské múzeum v Komárne, Balneologické múzeum v 
Piešťanoch 
Harmonogram: 

december 2020  podpísanie zmlúv o spolupráci s Múzeom mesta Bratislava, SAV, Archeologickým ústavom, Mestským 
ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, zmluvy o výpožičke predmetov zo slovenských inštitúcií 

december 2020 dodanie scenára 

január 2021 výber architekta 

január - marec 2021 príprava katalógu, preklady textov, jazyková korektúra, tlač katalógu, plagátov, letákov, a pod.  

marec 2021 výber realizátora stavby 

apríl - máj 2021 realizácia stavby a dovoz predmetov 

máj 2021 – november 2021 otvorenie výstavy marketing výstavy, prevádzka výstavy 

november  2021  deinštalácia výstavy a vrátenie výpožičiek, likvidácia výstavy a úprava priestorov do pôvodného stavu 

Cieľ projektu: 
Hlavným cieľom projektu je spolupráca pripomenutie prvého štátneho útvaru známeho z písomných prameňov na území Slovenska – Vanniovho 
kráľovstva. Prezentácia archeologických a historických predmetov priblíži dobu spred 2000 rokov, kedy sa juhozápadné územie Slovenska stalo 
klientom Rímskej ríše za pomoci germánskeho kráľovstva založeného kráľom Vanniom. Napriek krátkej existencia tohto kráľovstva kontakty medzi 
Rímom a Slovenskom boli bohaté a mali dlhodobý dopad na územie Slovenska, čo chce výstava aj odprezentovať.  
Projekt má veľkú ambíciu pritiahnuť návštevníkov nielen zo Slovenska ale širokého okolia, pretože navrhovaná téma sú v súčasnej dobe lákadlom 
(viď ohlas na keltsko-rímske stavby na Bratislavskom hrade).V roku 2021 sa plánujú realizovať prvky marketingového charakteru na popularizáciu 
podujatia.    
Súčasťou projektu je aj vydanie sprievodnej publikácie k výstave a prednášky. 
 Merateľné ukazovatele: 
- realizácia výstavného projektu 
- celoštátna spolupráca 
- vydanie sprievodného katalógu k výstavnému projektu – 1000 ks 
- slovenskí a zahraniční návštevníci  
 
Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. Peter Barta     Schválil (meno, priezvisko): Mgr. Branislav Panis 
Podpis:         Podpis: 
 
Dňa: 1. 10. 2020        dňa:  



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 

 

Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0106 - Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 
 

Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské národné múzeum   
 
 Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov špecializovaných a hradných múzeí SNM 

 
 

Termín začatia projektu: Január 2021  

   
Termín ukončenia projektu: December 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 

 

 
Stručná charakteristika projektu: 
Zbierkový fond múzea tvorí pramennú databázu, ktorá poskytuje informácie o dejinnom vývoji spoločnosti vo všetkých jej podobách. Táto databáza je 
tvorená zbierkovými  predmetmi. Je to otvorený systém, ktorý múzeum dopĺňa každoročne novými prírastkami.  Múzeum na rozširovanie zbierkového 
fondu využíva všetky zákonom stanovené spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov (dar, vlastný výskum, prevod správy, výnimočne zámena 
s iným múzeom). Jedným zo spôsobov rozširovania zbierkového fondu múzea je nákup predmetov kultúrnej hodnoty od pôvodného vlastníka. 
Z celkového počtu novonadobudnutých zbierkových predmetov je cca 27-40 percent získavaných kúpou. Múzeum sa usiluje nadobúdať najmä 
zbierkové predmety vysokej vedeckej a kultúrnej hodnoty z oblasti histórie, umeleckého remesla, numizmatiky, etnológie, archeológie a prírodných 
vied. Zbierkové predmety sú využívané najmä vo vedecko-výskumnej činnosti a pri  prezentačných aktivitách múzea. V súčasnosti je nákup 
starožitnosti a umeleckých diel chápaný ako výhodná finančná investícia, čo neúmerne  zvyšuje hodnotu starožitnosti na trhu. Nízky objem 
pridelených finančných prostriedkov  na nákup zbierkových predmetov ešte viac znevýhodňuje múzeum, ktoré nie je možné konkurovať s cenami 
zberateľom. Aj preto sú požiadavky múzeí na nadobúdanie zbierkových predmetov kúpou každoročne dva až tri krát vyššie, ako je pridelená finančná 
dotácia od zriaďovateľa. Vychádzajú z cien na trhu so starožitnosťami.  
Vzhľadom na to, že nákup zbierkových predmetov je klasifikovaný ako investícia a múzeum získava investície len pridelením od zriaďovateľa,  
umožňuje dotácia zo strany zriaďovateľa múzeu nadobúdať zbierkové predmety aj  vo väčšom rozsahu, hoci múzeum využíva na nákup zbierkových 
predmetov aj vlastné výnosy.  
 
 
Cieľ projektu: 
Cieľom akvizícií  je zvyšovať  najmä vedeckú, kultúrnu a umeleckú hodnotu zbierkového fondu SNM ako pramennej bázy na skúmanie histórie 
a kultúry Slovenska, biodiverzity slovenskej krajiny a tak doplniť fond o ďalšie hodnotné artefakty, ktoré po odbornom a vedeckom spracovaní 
a následnej prezentácii prispejú k zvýšeniu atraktívnosti prezentačných aktivít SNM. Ich vedeckým spracovaní sa posilňuje aj postavenie SNM ako 
akreditovaného vedecko-výskumného pracoviska.  
 

 

 

Merateľné ukazovatele:  
Fyzický nárast kvantity zbierkového fondu, no predovšetkým zvýšenie jeho vedeckej a informačnej  hodnoty.  
Zvýšenie počtu zbierkových predmetov – nárast pramennej bázy na skúmanie histórie a kultúry Slovenska. 
Výdavky kapitálové: 200 000, - € 
 

Vypracoval: PhDr. Gabriela Podušelová,     Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis 
 námestníčka GR SNM pre odborné činnosti             generálny riaditeľ SNM                         
         
 
Podpis:         Podpis: 
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 

 

Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0106 - Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 
 

Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva  
  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské národné múzeum   
 
 Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov múzeí národnostných a etnických menšín SNM 

 
 

Termín začatia projektu: Január 2021  

   
Termín ukončenia projektu: December 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 

 

 
Stručná charakteristika projektu: 
Jednou zo základných povinností múzea  ako fondovej a pamäťovej inštitúcie je nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty ako zbierkových 
predmetov, ktoré spoluvytvárajú naše kultúrne dedičstvo. Zbierkové predmety sú pre  múzeum  pramenným materiálom na skúmanie dejín 
spoločnosti, kultúry. Väčšina múzeí národnostných a etnických menšín, ktoré sú súčasťou SNM, vznikla po roku 1990 a ich zbierkové fondy sú malo 
početné. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vo väčšej miere rozširovať zbierkové fondy týchto múzeí o nové akvizície. Nové akvizície poslúžia aj 
na vytváranie nových prezentačných celkov v múzeách. Nemenej dôležitou súčasťou akvizícií je rozširovať pramennú bázu na skúmanie života 
národnostných a etnických menšín, najmä v podmienkach, keď  pôvodných dokladov kultúry všedného dňa zo starších historických období ubúda, je 
ich čoraz menej. Zároveň je potrebné podporiť aj nákupy dokumentujúce politické snahy menšiny a ich podiel na živote v Československu v 20. 
storočí. Dokumentácia  menšín je aj dokladom spolunažívania rozličných menšín na Slovensku a ich vzájomné ovplyvňovanie.  
 
 
Cieľ projektu: 
 
Cieľom projektu je zvyšovať výpovednú vedeckú a umeleckú hodnotu zbierkového fondu SNM ako pramennej bázy na skúmanie histórie a kultúry 

Slovenska, najmä národnostných a etnických menšín, a zároveň ich využiť v prezentačnej činnosti múzea, najmä v expozičnej a výstavnej činnosti, podkladov 
pre tvorbu vedeckých štúdií.  

 
Merateľné ukazovatele: 

 
Nárast zbierkového fondu o cca 1500 ks.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracoval: PhDr. Gabriela Podušelová,     Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis 
 námestníčka GR SNM pre odborné činnosti                                  generálny riaditeľ SNM    
     
 
Podpis:         Podpis: 
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T010E - Stratégia rozvoja múzeí a galérií  
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva  
 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenské národné múzeum  
 
 Názov projektu: Obnova Kaštieľa Dolná Krupá – Interreg V/A SK-AT (TREASURES) – predfinancovanie 
 
 
 

Termín začatia projektu: február 2021  

   
Termín ukončenia projektu: december 2022  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 

SNM-Hudobné múzeum je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce SK-AT, Interreg VA pod akronymom TREASURES schváleného v roku 2017 
(partneri SNM-HM, SNM-HuM, Národopisné múzeum Viedeň, obec Marcheg;, strategickí partneri MK SR, TTSK) a Slovenské národné múzeum je 
zároveň hlavným partnerom celého projektu. Základným cieľom spolupráce je usporiadanie spoločnej putovnej výstavy a čiastková obnova kaštieľov 
v Marcheggu a Dolnej Krupej. Pre obnovu dolnokrupského kaštieľa SNM-HuM zabezpečilo kompletnú stavebnú projektovú prípravu vrátane 
výkazu výmer a rozpočtu, čo sa uskutočnilo v roku 2016. V roku 2018 prebehol proces VO na zhotoviteľa stavebných prác, ktorý bol však 
neúspěšný, keďže uchádzači predložili ponuky vyššie, ako bol  vypracovaný stavebný rozpočet, ktorý je de facto súčasťou odsúhlaseného rozpočtu 
projektu Interreg. V priebehu roka 2018 a 2019 sme od MK SR nedostali súhlas na opakované vyhlásenie VO, ten sme získali až v júni 2020 a 
následne bolo vyhlásené VO. Po ukončení VO bol vybraný zhotoviteľ, ktorý predložil cenu vo výške 1 871 000 € (s DPH). Prebieha proces kontroly 
ex ante, po jej ukončení a následnom podpise zmluvy sa začne s prácami, ktoré sú rozvrhnuté na 18 mesiacov. Keďže úspešnosť projektu 
(predĺženie do 31.12.2021, s podmienkou ďalšieho predĺženia, o ktoré budeme po dohode s Riadiacim orgánom žiadať vo februári 2021) závisí od 
plynulosti dodávateľsko-odberateľského vzťahu so zhotoviteľom, a teda aj od plynulosti úhrad faktúr, potrebujeme mať zo strany zriaďovateľa 
zabezpečené predfinancovanie projektu, ktoré pre rok 2021 odhadujeme v sume 871 tis. a pre rok 2022 v sume 1 000 tis. €. Vynaložené finančné 
prostriedky budú následne refundované a vrátené zriaďovateľovi. 
 

Cieľ projektu: 
Úspešne realizovať projekt TREASURES, ktorý je zo strany EU podporený nenávratným finančným príspevkom pre slovenskú stranu vo výške 
3 159 379,64 €, z toho na obnovu kaštieľa vo výške 2 086 747,65 €. 
 

Merateľné ukazovatele: 
 
 
Obnova NKP - klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorý v kultúrnom svete rezonuje v spojení s Ludwigom van Beethovenom, ktorého 250. 
výročie sme si nedávno pripomínali. 
 
 
 
 
  

Vypracoval (meno, priezvisko):      Schválil (meno, priezvisko): Mgr. Branislav Panis 
 
Podpis: Edita Bugalová       Podpis: 
 
dňa: 18.01.2021        dňa:  



Príloha č. 2a)

Názov projektu: Slovensko a Rímska ríša

Bežné výdavky 600 spolu: 0 50 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 0 50 000

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 10 000

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0 10 000

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0 60 000

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 60 000

111 - Štátny rozpočet 0 60 000

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Tomáš Bodó Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Výdavky na  prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu
Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť

% plnenia k schválenému 

rozpočtu



Príloha č. 2b)

Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov špecializovaných a hradných múzeí SNM 

Bežné výdavky 600 spolu: 0 0

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 5 000

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky 0 5 000

Výdavky celkom 600 + 700 0 5 000

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 5 000

111 - Štátny rozpočet 0 5 000

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Tomáš Bodó Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Výdavky na  prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu
Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť

% plnenia k schválenému 

rozpočtu



Príloha č. 2c)

Názov projektu: Nákup zbierkových predmetov do zbierkových fondov múzeí národnostných a etnických menšín SNM 

Bežné výdavky 600 spolu: 0 0

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 5000

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky 0 5000

Výdavky celkom 600 + 700 0 5000

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 5000

111 - Štátny rozpočet 0 5000

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Tomáš Bodó Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Výdavky na prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu
Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť

% plnenia k schválenému 

rozpočtu



Príloha č. 2d)

Názov projektu: Obnova Kaštieľa Dolná Krupá – Interreg V/A SK-AT (TREASURES) – predfinancovanie 

Bežné výdavky 600 spolu: 0 0

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 871 000

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 871 000

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0 871 000

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 871 000

111 - Štátny rozpočet 0 871 000

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval (meno, priezvisko):  Ing. Tomáš Bodó Schválil (meno, priezvisko):  Mgr. Branislav Panis

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Výdavky na prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu
Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť

% plnenia k schválenému 

rozpočtu


